
 RÁMCOVÁ SMLOUVA   

č. smlouvy dodavatele: 0100-SM-N0082-17 
č. smlouvy objednatele: 

 
Článek I 

Smluvní strany 
 
Název:   Vojenský technický ústav, s.p. 

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu 
A, vložka 75859 

Sídlo:   Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 944, PSČ: 197 06 
IČ:    242 72 523 
DIČ:   CZ24272523 
prostřednictvím Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV 
Sídlo:   Vyškov, Dědice, Víta Nejedlého 691, PSČ: 682 01    
Zastoupen:   Ing. Bohumírem Myslínem, ředitelem odštěpného závodu 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   86-4183790217/0100 
Osoba oprávněná k jednání: 
   Ing. Milan Bezděk 
Telefon:/Fax:  + 420 910 105 517/+420 910 105 499 
E-mail:   milan.bezdek@vtusp.cz 
Adresa pro doručování korespondence: 
   Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV 
   Víta Nejedlého 691 
   682 01 Vyškov 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Název:         Český metrologický institut    

Zapsán:    zřízen zřiz. listinou MH ČR č.j. 521 385/92-44 ze dne 21.12. 1992 ve 
znění upravené zřizovací listiny vydané Rozhodnutím ministra MPO č. 
16/2009, č.j. 1313/09/02700/1000 ze dne 10. března 2009  

Sídlo:          Okružní 31, Brno PSČ 638 00   
IČ:           00177016   
DIČ:               CZ00177016    
prostřednictvím ČMI  LPM Praha   
Sídlo:   V Botanice 4, Praha 5 PSČ 150 72     
Zastoupen:   RNDr. Pavel Klenovský, generální ředitel, statutární orgán  
Bankovní spojení:  Česká národní banka 
                                   Pobočka Brno, Rooseveltova 18 
Číslo účtu:   198139621/0710  
Osoba oprávněná k jednání:      
Telefon:/Fax:   
E-mail:     
Adresa pro doručování korespondence:  ČMI LPM Praha, V Botanice 4, 150 72  Praha 5 

(dále jen „dodavatel“)    
 
 

uzavírají podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném a účinném znění (dále jen „ObčZ“), tuto rámcovou smlouvu (dále jen „smlouva“). 
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Článek II 

Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je rámcové sjednání podmínek, za kterých bude mezi smluvními 
stranami docházet k uzavírání dílčích smluv dle ustanovení § 2586 a násl. ObčZ nebo dle 
ustanovení § 2652 a násl. ObčZ. 

Článek III 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je provádění zkoušek světelné intenzity a chromatičnosti 
dodavatelem pro objednatele podle MSC 70/23Add.1, Annex 6, čl. 10.4.9 a 10.4.10 dle 
konkrétního požadavku uvedeného v dílčí smlouvě. Dílčí smlouvy budou uzavírány 
formou samostatných objednávek vystavených objednatelem a následným potvrzením 
jejich obsahu dodavatelem (resp. přijetím objednávky). Podrobný popis požadovaných 
zkoušek a jejich cena budou stanoveny samostatně před každým uzavřením dílčí 
smlouvy. 

Článek IV 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Dodavatel se zavazuje provádět zkoušky sám svými zaměstnanci dle každé jednotlivé 
dílčí smlouvy v souladu s platnými právními předpisy. 

2. Objednatel se zavazuje dodavateli za provedené zkoušky dle dílčích smluv řádně a včas 
platit. 

3. Dodavatel vystaví protokol o zkoušce, který bude obsahovat výsledky jednotlivých 
zkoušek. Pokud nebude dohodnuto jinak, bude protokol o zkoušce vyhotoven v českém a 
na požádání objednatele v anglickém jazyce. 

4. Dodavatel prohlašuje, že splňuje požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025. 

5. Dodavatel umožní akreditačnímu orgánu objednatele přístup k přezkoumání a kontrole 
své zkušební laboratoře a na požádání podá při přezkoumání a kontrole potřebné 
informace. 

6. Předávání výsledků zkoušek nebo jiných podkladů dodavatelem přímo smluvnímu 
partnerovi objednatele není povoleno.  

7. Dodavatel se zavazuje zachovávat důvěrnost všech podkladů i informací získaných 
během subdodavatelské činnosti. To platí i po ukončení smluvního vztahu. 

8. V případě jakékoli změny okolností, která by mohla vést ke zpochybnění obsahu čl. 4 
odst. 7 této smlouvy, dodavatel bezodkladně ohlásí tuto skutečnost objednateli, aby mohl 
přijmout příslušná opatření.  

9. Obě smluvní strany mají uzavřeny pojistné smlouvy o škodovém pojištění profesní 
odpovědnosti za škodu. Veškeré vzniklé škody budou hrazeny dle podmínek těchto 
pojistných smluv 

Článek V 
Cena a platební podmínky 

1. Cena bude sjednána v souladu  s čl. III odst. 1 smlouvy a uvádí se v každé dílčí smlouvě.   
V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, které dodavateli v souvislosti s plněním příslušné 
dílčí smlouvy vzniknou. DPH bude ke sjednané ceně přiúčtována v sazbě dle příslušné 
legislativy platné a účinné v době uskutečnění zdanitelného plnění. 
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2. Objednatel bude hradit sjednanou cenu ve prospěch dodavatele na základě dodavatelem 
řádně vystavených faktur se splatností 30 (třicet) dnů od okamžiku jejich doručení 
objednateli. Závazek objednatele uhradit sjednanou cenu je považován za řádně splněný, 
je-li nejpozději v den splatnosti na účet dodavatele specifikovaný ve smlouvě nebo v 
souvisejícím účetním dokladu (faktuře) připsána předmětná částka. Faktura může být 
vystavena vždy až po řádném dokončení předmětu smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn započíst veškeré pohledávky, zejména náklady, škody způsobené 
dodavatelem a/nebo smluvní pokuty vůči jakékoli pohledávce dodavatele. 

4. Pro případ prodlení objednatele s úhradou sjednané ceny nebo její části má dodavatel 
právo uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý 
následující den prodlení.  

5. Pro případ prodlení dodavatele s provedením předmětu smlouvy (nebo kterékoliv z jeho 
části dle příslušných dílčích smluv), sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 
0,05% z celkové ceny dle konkrétní dílčí smlouvy bez DPH za každý započatý den 
prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není jakkoliv dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením smluvní pokutou sankcionované 
povinnosti. 

Článek VI 
Místo provádění předmětu smlouvy 

1. Místem plnění všech z této smlouvy vyplývajících závazků je ČMI Laboratoře primární 
metrologie Praha  

Článek VII 
Ostatní ujednání 

1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z 
této smlouvy vyplývající, vznikající a související platným právem České republiky. 
Veškeré spory ze smlouvy, včetně sporů v souvislosti s jejím uzavřením a platností, 
budou rozhodovány příslušnými soudy.  

2. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane 
pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit závazky vyplývající 
ze smlouvy. Ustanovení § 1950 ObčZ se nepoužije. 

Článek VIII 
Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu příslušnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí 
objednatel.  

2. Platnost této smlouvy se sjednává na dobu neurčitou. 

3. Platnost této smlouvy může být ukončena na základě písemné dohody smluvních stran a 
jednostranným odstoupením smluvní strany pro podstatné porušení smlouvy druhou 
stranou. 

Za podstatné porušení povinností na straně objednatele se zejména považuje 
neoprávněné prodlení s úhradou ceny vůči dodavateli po dobu delší 30 dnů a na straně 
dodavatele prodlení s provedením předmětu smlouvy a předáním předmětu smlouvy (či 
jakékoliv jeho části dle příslušných dílčích smluv) po dobu delší 20 dnů. 

4. Jakékoliv změny či dodatky této smlouvy musí být učiněny na základě shodné vůle 
smluvních stran projevené v písemné podobě s podpisy jednajících osob na téže listině. 
Tyto dodatky se stanou integrální součástí této smlouvy a budou číslovány.  
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5. V případě zániku této smlouvy zůstávají v účinnosti ustanovení této smlouvy týkající se 
smluvních pokut a dalších smluvních sankcí a taková další ustanovení, o nichž to 
výslovně stanoví tato smlouva, nebo ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i 
po skončení této smlouvy. 

6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo 
neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních 
ustanovení této smlouvy a smluvní strany jsou povinny bezodkladně uzavřít dodatek 
k této smlouvě ve znění, aby byl co možná nejvýše naplněn smysl a účel sledovaný 
neplatným, nevymahatelným či neúčinným ustanovením. 

7. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Každá ze smluvních stran obdrží po jednom exempláři.   

8. Na důkaz souhlasu s písemným zněním této smlouvy připojují na její závěr dle své 
svobodné a pravé vůle zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.  

 
Za dodavatele:     Za objednatele: 
 
 
V ………… dne ……..  Ve Vyškově dne ……………… 
 
 
 
 
 
_______________________    _________________________ 
      RNDr. Pavel Klenovský            Ing. Bohumír Myslín 

generální ředitel        ředitel odštěpného závodu 


